
Rámcová zmluva č. 1/2022 

na  dovoz a dodávku drogistického materiálu 

(ďalej len ,,zmluva“) 

(uzatvorená podľa § 273 odst. 1 a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Medzi 

Článok I. 

Zmluvné strany: 

Základná škola, Fatranská 14, Nitra 

sídlo:  Fatranská 14, 949 01 Nitra 

zastúpená: RNDr. Slavomíra Palková, štatutárny zástupca 

IČO:  37861310 

DIČ:  2021613330 

tel.:  037/658 6045, 0918/928 377 

/ďalej len odberateľ/ 

a 

Emil Krajčík, s.r.o....(názov organizácie) 

sídlo: Dlhá 1424/47, 905 01 Senica 

zastúpená: Emil Krajčík, konateľ 

fakturačná adresa: Dlhá 1424/47, 905 01 Senica 

IČO:  36246204 

DIČ:  2020188588 

tel.:  034/6940611 

/ďalej len dodávateľ/ 

 

Článok II. 

Východiskové podklady zmluvy 

 

2.1  Odberateľ, ako verejný obstarávateľ podľa zákona NR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) postupoval pri verejnom obstarávaní v súlade zo zákonom 

o verejnom obstarávaní a Vnútornou smernicou k zadávaniu  zákaziek na dodanie tovarov, na 

poskytovanie služieb a uskutočnenie prác v súlade s menovaným zákonom. Predpokladaná 



hodnota zákazky bola určená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v súlade 

s predmetnou vnútornou smernicou.  

2.2  Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na dovoz a dodávku 

drogistického materiálu podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov, v súlade ponukou predávajúceho do verejného obstarávania. 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

3. 1 Predmetom zmluvy je dovoz a dodávka drogistického materiálu. Dodávateľ poskytne tovar na 

základe písomnej objednávky objednávateľa a za podmienok uvedených v tejto zmluve 

a záväzok odberateľa riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť za nich dodávateľovi 

dohodnutú cenu, podľa platobných podmienok,  dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Článok IV. 

Podmienky dodávky a odberu predmetu zmluvy 

 

4.1   Dodávateľ bude dodávať odberateľovi a odberateľ bude od dodávateľa odoberať, po dobu 

trvania  tejto zmluvy tovar.  Konkrétne množstvo a druh služby si zmluvné strany dohodnú na 

základe telefonických  resp. e-mailových  objednávok prostredníctvom  určených pracovníkov 

kupujúceho. 

4.2   Objednávky môžu  byť odberateľom  realizované  bezprostredne odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy.      

4.3   Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky objednaného tovaru v čo najskoršom možnom  

termíne odo dňa, kedy bola telefonicky resp. e-mailovou  korešpondenciou nahlásená 

požadovaná služba v sídle odberateľa, v špecifických prípadoch je možné dohodnúť sa inak.  

4.4     Dodávateľ bude prevádzať  na odberateľa  vlastnícke práva k predmetu zmluvy, dodanému na 

základe objednávky a odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu, dohodnutú 

s dodávateľom a uvedenú a potvrdenú na vystavenej faktúre, v súlade s prílohou  tejto zmluvy, 

t. j. platným  cenníkom  predmetu zmluvy, resp. inak dohodnutú medzi zmluvnými  stranami. 

4.5  Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy predstavujú úpravu  práv         

a povinností zmluvných  strán pri všetkých objednávkach, ktoré budú na jej základe          

realizované. 

4.6  Odberateľ nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo predmetu zmluvy, 

uvedené v prílohe  tejto zmluvy. Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný 

tovar, ktorých množstvo, počas doby trvania tejto zmluvy môže byť nižšie alebo aj vyššie ako 

množstvo predpokladané.  

4.7    Dodávateľ sa zaväzuje  odovzdať odberateľovi objednaný tovar v bezchybnom stave, 

v stanovenej lehote, na miesto, určené v článku VII. tejto zmluvy, v súlade s hygienickými, 



technickými normami a predpismi v rozsahu, požadovaných  v objednávke. Pri plnení predmetu  

zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržať príslušné  právne predpisy a technické normy. 

4.8  Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorá musí byť v súlade so zákonmi            

platnými  v SR, EU  a ostatných legislatívnych  nariadení. V prípade porušenia platných            

predpisov, týkajúcich sa napr. zabezpečenia  bezpečnosti zo strany dodávateľa a prípadného 

zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného orgánu, preberá  dodávateľ na seba všetky 

náklady, súvisiace s prípadným  sankčným postihom  odberateľa  kontrolným orgánom. 

4.9   V prípade, ak dodávateľ eviduje u odberateľa viacero  neuhradených faktúr po splatnosti, na 

túto  skutočnosť upozorní odberateľa. Zároveň má dodávateľ nárok na  pozastavenie  dodávania 

tovaru odberateľovi  po dobu, kým nedôjde k úhradám zo strany odberateľa. 

 

Článok V. 

Cena predmetu zmluvy 

 

5.1   Odberateľ za dodávateľom riadne dodaný, odovzdaný a odberateľom prevzatý predmet tejto 

zmluvy, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí dodávateľovi cenu podľa tohto 

článku. 

5.2    Ceny sú  stanovené  dohodou zmluvných  strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996  Z. z. o 

cenách v znení  neskorších  predpisov a vychádzajú  z ponuky dodávateľa do verejného 

obstarávania, resp. ceny celkom. 

5.3    Ceny jednotlivých položiek predmetu zmluvy sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú  

prílohu č. 1 k tejto zmluvy. 

5.4     Ceny jednotlivých položiek predmetu zmluvy sú uvedené  bez DPH aj s DPH obsahujú všetky 

náklady dodávateľa,  vrátane dodávky  na miesto dodania. V cene sú zahrnuté náklady spojené 

s reklamáciou  počas záručnej doby. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne  

platnými  predpismi  fakturácie. Cena za dodané služby podľa objednávky sa vypočíta ako súčet 

súčinov množstiev jednotlivých  položiek a ich ceny za mernú jednotku, uvedenej v cenníku.  

5.5    Cenu za predmet zmluvy si zmluvné strany dohodnú v každej z konkrétnych            objednávok,  

v súlade s platným cenníkom  z verejného obstarávania, tvoriacim prílohu č. 1 tejto zmluvy, 

kde sú uvedené ceny ako maximálne na požadovaný sortiment tovaru, resp. aj            nižšími 

jednotkovými cenami podľa vývoja cien na trhu (zľavy cien a pod.). Prípadnú zmenu           

cenníkových cien bude odberateľ akceptovať a pripustí zvýšenie (úpravu) jednotkových cien           

dodávateľa v priebehu doby trvania zmluvy maximálne o 20 % v tom prípade, pokiaľ sa            

zmenia oprávnené  náklady vstupov dodávateľa, v priamej závislosti od vývoja cien na  trhu.           

Túto skutočnosť bude musieť dodávateľ písomne zdokumentovať a zdôvodniť ju. Nový            

platný  cenník, po jeho odsúhlasení odberateľom , bude tvoriť súčasť dodatku k tejto zmluve.  

5.6     Ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmene ceny, majú právo od tejto zmluvy odstúpiť. 

Účinnosť odstúpenia nastáva dňom preukázateľného doručenia  písomného           odstúpenia 

od dohody druhej strane. 

5.7     Dodávateľ bude odberateľovi fakturovať  len objednané a prevzaté množstvo predmetu  

zmluvy. 



 

Článok VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

6.1      Finančné plnenie uskutoční  odberateľ na základe faktúry, vystavenej dodávateľom  v súlade s 

čl. VII. tejto zmluvy, po vykonaní predbežnej kontroly poverenými pracovníkmi             

organizácie, v súlade s platnou  legislatívou. 

6.2 Odberateľ uhradí dodávateľovi cenu, uvedenú vo faktúre s DPH, najneskôr do 21 dní odo dňa  

             jej doručenia. V prípade pochybnosti považujú zmluvné strany daňový doklad za doručený na    

tretí deň po jeho odoslaní dodávateľom. 

6.3    Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi cenu v termíne splatnosti podľa bodu 6-2 tak,            

aby úhrada  ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti poukázaná príkazom  na úhradu a 

bankový  účet  dodávateľa. Pri hotovostnej  platbe je odberateľ povinný platiť najneskôr v deň 

uvedený na daňovom doklade  ako deň splatnosti.  

6.4     V prípade dohody zmluvných  strán môže byť úhrada za predmet  zmluvy realizovaná vo zvlášť 

dohodnutom termíne, čo musí byť uvedené vo faktúre. 

 

Článok VII. 

Podmienky odovzdania a prevzatia  predmetu zmluvy a zodpovednosť za chyby 

 

7.1      Miestom odovzdania a prevzatia  predmetu zmluvy sú priestory Základnej školy, Fatranská 14,  

            Nitra. 

7.2     Čas odovzdania prevzatia si zmluvné strany dohodnú konkrétne telefonicky, resp. e-mailom. 

7.3       Dopravu predmetu zmluvy do sídla odberateľa zabezpečuje dodávateľ.  

7.4    Odberateľ je  pri prevzatí predmetu zmluvy povinný prekontrolovať jeho úplnosť,            

kompletnosť a pod. a svojim podpisom  túto  skutočnosť potvrdiť. V prípade akýchkoľvek  chýb 

predmetu zmluvy, resp. nesúladu  s údajmi na faktúre je odberateľ  povinný túto skutočnosť 

ihneď pri preberaní  predmetu zmluvy u dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky. Ich 

akceptovanie dodávateľ potvrdí  svojím podpisom. Bezchybnosť dodania služby  potvrdzuje 

odberateľ dodávateľovi podpisom.  

7.5     Odberateľ je oprávnený reklamovať chyby kvality dodaného tovaru u dodávateľa najneskôr do 

3 dní po jej dodaní,  inak jeho právo  na reklamáciu týchto chýb zaniká. Chybný tovar dodávateľ  

vymení v dodatočnej   lehote, najneskôr  30 dňovej, dohodnutej  s kupujúcim, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak.  

7.6    Chybný tovar musí byť do vystavenia faktúry dodávateľom odstránený/vymenený.          

Odberateľ bude akceptovať iba  faktúru za dodávku  bezchybného  predmetu  zmluvy. 

7.7       Kontaktná osoba dodávateľa:  Nižníková Viera 

Kontaktnou  osobou odberateľa: RNDr. Slavomíra Palková 

 

 

 



Článok VIII. 

Záruky a nároky z chýb  predmetu 

 

8.1  Dodávateľ poskytuje odberateľovi na dodaný tovar záruku v zmysle bodu 4.8 tejto zmluvy. 

Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaným  predmetom zmluvy znáša dodávateľ v plnom 

rozsahu. 

8.2    Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za chybný tovar a nárokov z nich vyplývajúcich  budú  

riadiť § 422 a nasl. Obchodného  zákonníka.  

8.3   Odberateľ je povinný  reklamovať poškodený tovar písomne  (e-mailom) do 3 dní od prevzatia 

okrem zjavného poškodenia tovaru, ktoré je povinný reklamovať písomne ihneď  pri prevzatí 

tovaru. 

8.4  Dodávateľ  zabezpečí v záručnej dobe bezplatné odstránenie  všetkých chýb, ktoré sú          

predmetom záruky,  výmenou za bezchybný tovar. Dodávateľ má  povinnosť dojednať         

nápravu poskytnutej služby bezodkladne od okamihu uplatnenia zodpovednosti za chyby         

alebo podľa dohody.  

8.5  Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené zástupcami odberateľa –           

neodbornou  manipuláciou,  nedodržaním  prevádzkových  podmienok, alebo iným spôsobom, 

než obvyklým  zaobchádzaním.  

 

Článok IX. 

Náhrada škody 

 

9.1   Pri závažnom porušení povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou  zmluvnou stranou          

môže  oprávnená (poškodená) strana od tejto zmluvy odstúpiť v zmysle č. X a požiadať  o 

náhradu  škody, ktorá jej vznikla. Za škodu sa nepovažujú  prípady ako úrok  z omeškania,          

príp.  neodobratie  celého predpokladaného množstva  predmetu  zmluvy  odberateľom v 

súlade s bodom 4.7 tejto zmluvy.  

9.2  Úplná alebo čiastočná  zodpovednosť zmluvnej strany  je vylúčená v prípade  zásahu vyššej           

moci resp. úradným  miest.  

 

Článok X. 

Doba plnenia zmluvy 

 

10.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 28. 3. 2022 do 28. 3. 2026  s dobou  plnenia odo 

dňa nadobudnutia jej účinnosti. Platnosť a účinnosť stráca v prípade, keď úhrnná výška              

sumy samostatných objednávok dosiahne sumu 150 000 Eur bez DPH. 

10.2  Predmet   zmluvy bude  dodávateľom dodávaný  postupne  počas doby trvania, na základe  

             požiadaviek verejného obstarávateľa – odberateľa. 

 

 

 



Článok XI. 

Ukončenie zmluvy 

 

11.1   Ktorákoľvek  zmluvná strana môže  túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Výpoveď            

musí byť daná písomne  a výpovedná lehota je 30 dní. Výpovedná lehota začína plynúť            

nasledujúci deň po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade skutočnosti, že             

druhá strana neobdrží  písomné  vyrozumenie, účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom             

preukázateľného doručenia písomného  odstúpenia od dohody druhej strane. 

11.2   Vypovedanie tejto zmluvy  neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán,             

vyplývajúcich z konkrétnych objednávok,  uzavretých na základe tejto zmluvy.  

11.3   V prípade opakovaného  závažného porušenia podmienok zmluvy  vzniká odberateľovi i 

dodávateľovi  právo na odstúpenie od  zmluvy okamžite po doručení odstúpenia druhej             

strane. Nároky na náhradu spôsobenej škody nie sú odstúpením  od plnenia zmluvy            

dotknuté.  

11.4     Závažnými  porušeniami  zmluvy sa rozumie: 

- neplnenie  dohodnutého  časového harmonogramu  

- nedodanie objednaného tovaru, ktorý nespĺňa  parametre predpísané vo verejnom 

obstarávaní a deklarované v ponuke verejného obstarávania  

- opakované dodávky nekvalitného tovaru, v prípade, že odberateľ  na nedostatky 

dodávateľa písomne upozornil  

- opakované porušenie bodu 4.8 tejto zmluvy i napriek tomu, že na túto skutočnosť 

odberateľ upozornil  písomne 

 

Článok XII. 

Osobitné ustanovenia 

 

12.1  V prípade potreby mimoriadneho zvýšenia celkovej kúpnej ceny predmetu zmluvy          

kupujúcim po dobu jej platnosti, v súvislosti so zvýšenými požiadavkami  a potrebami, t.j.  vo 

vyššom rozsahu, nesmie tento objem presiahnuť hodnotu finančného limitu určeného  

zákonom o verejnom  obstarávaní  a Vnútornou smernicou. 

 

 

Článok  XIII. 

Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a výhrady vlastníctva 

 

13.1 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy  prechádza z dodávateľa na odberateľa  dňom  

skutočného prevzatia poskytnutej služby  odberateľom. 

13.2 Zaplatenie je uskutočnené  až odovzdaním peňažnej hotovosti  dodávateľovi alebo          

pripísaním sumy na účet dodávateľa pri bezhotovostnom prevode. 

 

 



Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma  zmluvnými stranami a účinnou 

deň po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

14.2  Túto  zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme  dodatku, ale 

za splnenie podmienok zákona o verejnom obstarávaní.  

14.3  Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých  každá zo zmluvných strán obdrží  

po jednom  rovnopise. 

14.4  Zmluvné strany si zmluvu prečítali a po odsúhlasení jej obsahu podpísali.  

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Platný cenník predmetu zmluvy v zmysle podmienok  verejného obstarávania, ponuky   

do verejného  obstarávania.   

 

Zmluva  uzavretá dňa: 28. 3. 2022 

 

 

 

.................................................     ................................................. 

                                                                         RNDr. Slavomíra Palková 
                               riaditeľka ZŠ, Fatranská 14, Nitra 

 (dodávateľ)                                                                    (odberateľ) 
                                                                                                                               
 
 

 

 


